Bavorské ministerstvo
zdravotnictví a péče

Informace o povinném testu osob
přijíždějících z oblastí s vysokým
výskytem nákazy
Vážené dámy a pánové,
vážené zaměstnankyně a zaměstnanci,
na tomto letáku vám chceme představit nejdůležitější pravidla ohledně
povinnosti podrobit se testu při příjezdu z oblasti s vysokým výskytem
nákazy:
1. Příjezd jen po testu:
Příjezd z oblasti s vysokým výskytem nákazy je podle § 3 odst. 2
německého nařízení o příjezdu z oblastí zasažených koronavirem (dále jen
„nařízení“) povolen jen s platným potvrzením o provedení testu. Od odběru
vzorku, na jehož základě bylo potvrzení o provedení testu vystaveno, do
příjezdu nesmí dle § 3 odst. 3 str. 3 nařízení uplynout více než 48 hodin.
2. Testování přednostně v České republice:
Vzhledem k uvedené povinnosti předložit při příjezdu platné potvrzení
o provedení testu by testy měly být přednostně prováděny v České
republice.
3. Ve výjimečných případech testování v místních testovacích
centrech, příp. u zaměstnavatele:
Pokud ve výjimečných případech není možné provést test v České
republice, jste povinni nechat se otestovat bezprostředně po příjezdu. Test
tedy musí být proveden při nejbližší možné příležitosti, která připadá
v úvahu. K dispozici jsou místní testovací centra v (místa). Test může
popřípadě být proveden u zaměstnavatele (zejména pokud se jedná
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o pečovatelské zařízení či nemocnici). Informujte se laskavě předem
u zaměstnavatele.
Navíc platí povinnost neprodleně předložit potvrzení o provedeném testu
příslušnému okresnímu správnímu orgánu (tj. úřadu zemské rady nebo
úřadu města tvořícího samostatný městský okres).
4. Při nedodržení povinností hrozí pokuta:
Při porušení povinnosti předložit potvrzení o provedení testu dle § 3 odst. 1
nebo § 3 odst. 2 nařízení lze dle § 73 odst. 1a č. 24 německého zákona
o ochraně proti nakažlivým nemocem ve spojení s § 9 č. 4 nařízení zahájit
přestupkové řízení. Může být uložena pokuta ve výši až 25 000 eur.
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